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  2002ة نلس(  61م ) قر تماليتع

 شهادات المنشأ للبضائع المنتجة في المنطقة والجهات المخولة بإصدارهار داإص تماليتع
 

 مقة راصلخا اديةتصقاالالعقبة  قةنطم نن قانو( م15مادة )لا نم( م) رةفقال( من 4بمقتضى البند )ة درصا
   2000ة سن( ل32)

 
بة قعلاة طقـن منن قانو( م15مادة )لا نم( م) رةفقالمن ( 4د )بنالمجلس في للة ولحيات المخاللصل ا  ادتناس
 التعليمات التالية: إتباعالمجلس  ررق ،2000ة سن( ل32ة رقم )اصلخا اديةتصقاال
 
 
شهادات المنشأ للبضائع المنتجة في المنطقة والجهات ر داإصلتعليمات )تعليمات ا هذهى مست -1دة ماال

 رارها من المجلس.إقن تاريخ م هابل معي( و2002 ةسنل ارهداالمخولة بإص
  
دناه ما لم تدل أ هال ةصصمخالات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني لمللكن وكي -2دة ماال

 القرينة على غير ذلك:
 

 منطقة العقبة االقتصادية الخاصة المعمول به .  نوناق  : ننوقاال
 قتصادية الخاصة . االة قبالع ةقطنم  : ةطقمنال
 المنطقة.ة لطس  :طةسلال

 الصناعة والتجارة. وزارة   :الوزارة
 شؤون اإليرادات والجمارك.ض فوم  :وضمفال

 دائرة الجمارك.   :الدائرة
 مديرية  خدمات المستثمر في السلطة.   :المديرية
 غرفة  صناعة عمان.  :الغرفة

 لطة.مكتب غرفة صناعة عمان في الس  :مكتب الغرفة
بما في ذلك  أو صناعي أو زراعيحيواني أو منتج ة طبيعية ادم كل :ةاعبضال

 . الطاقة الكهربائية او من تكنولوجيا المعلومات
يتم تنظيمها وفق أحكام هذه التعليمات والتي تصدر ي لتشأ امنال ةداهش :الشهادة

خارج  إلىت التي يتم فيها تصدير البضاعة المنتجة الفي الحا
 . المنطقة

 طالب الشهادة الطالب:
الدولية والتي ت التشريعات الوطنية أو االتفاقياي ف دةام الوارحكألا :المنشأد اعقو

 تطبقها الدولة لتحديد منشأ البضاعة.
ار المبين على الفاتورة أو أي وثيقة أخرى تتعلق بالبضاعة من قرإلا :لمنشأا انبي

و أي شخص آخر لمزود أو المصدر أا أوج قبل الصانع أو المنت
 ثبات منشأ هذه البضاعة عند تصديرها.إل

 شهادة المنشأ وبيان المنشأ المعتمد.   ملتشو :ثبات المنشأإ لةأد
 

الجمارك في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة المعمول به، القانون ونظام  أحكاملغايات تطبيق  -3المادة 
 .بها في المنطقة الجمركية المعمول واألحكاميحدد منشأ البضاعة وفق القواعد 

 
تكون الجهة المصدرة للشهادة هي الغرفة من خالل المديرية ) النافذة االستثمارية الواحدة في  -أ -4 دةماال

 السلطة(.
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تصدر الشهادة في الحاالت التي تكون فيها الشهادة مطلوبة وفق متطلبات الدولة  -ب 
جارية التي تكون المملكة طرفا  فيها، وبالنموذج المستوردة أو وفق الترتيبات واالتفاقيات الت

 المعمول به في هذه الحاالت.
 يصدر مكتب الغرفة الشهادات التالية:  -ج 
البضائع التي منشؤها المنطقة وذلك حسب التعليمات المعمول  أنواعشهادات المنشأ لكافة  -1 

 يكون منتسبا للغرفة. أنبها، شريطة 
اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول  أحكامبموجب  العربية المنشأشهادة  -2 

 العربية.
االتفاقيات والبرتوكوالت التجارية الثنائية العربية  أحكامشهادة المنشأ العغربية بموجب  -3 

 والتي تكون المملكة طرف فيها.
عد المصادقة ( بGSPالمصادقة على النماذج الخاصة باتفاقية نظام االفضليات المعمم ) -4 

 في السلطة وختم مديرية جمارك العقبة. ةمكتب الغرفعليها من 
 

يصادق مندوب الوزارة في المديرية على شهادات المنشأ للدول التي تعتمد مصادقة  -د 
 الوزارة.

  QIZ شهادات المنشأ المخصصة للتصدير بموجب اتفاقية المناطق الصناعية   -ه            
 معمول به في المنطقة الجمركية.ويعمل بها كما هو  

 
عاة أية اتفاقيات دولية أو ثنائية تكون المملكة طرفا فيها وتتطلب هذه االتفاقيات استخدام رام مع -5 دةماال

 الصادرة عن الجهة المصدرة وحسب التعليمات المعمول بها.الشهادة أنموذج معين، تكون 
 
لدى دائرة الجمارك العامة والترتيبات التي تم االتفاق  التشريعات المطبقة أحكاممع مراعاة  -6 ةدامال

   عليها مع الدائرة تصادق و/أو تصدر السلطة شهادات المنشأ والوثائق التالية:
لالستفادة من المزايا  األوروبيدول االتحاد  إلىالمنشأ المخصصة لغايات التصدير  إثباتات -1 

وحسب الشروط المنصوص عليها ببروتوكول  وبيةاألور األردنيةالتفضيلية التفاقية الشراكة 
 (.EUR-1شهادة قواعد المنشأ  لالتفاقية )

لالستفادة من المزايا  األوروبيالمنشأ المخصصة لغايات التصدير الى دول االتحاد  إثبات -2 
التفضيلية التفاقية التجارة الحرة الموقعة بين المملكة ودول رابطة االفتا وحسب الشروط 

 (.EUR-1عليها ببروتوكول قواعد المنشأ لالتفاقية ) شهادة   المنصوص
المنشأ المخصصة للتصدير لدول اتفاقية التبادل التجاري الحر بين الدزل  إثباتات -3 

المتوسطية )اتفاقية أغادير( لالستفادة من المزايا التفضيلية التفاقية التجارة الحرة الموقعة بين 
) روط المنصوص عليها ببروتوكول قواعد المنشأ لالتفاقية المملكة وتلك الدول وحسب الش

 (.EUR-1شهادة  
 تتضمن الفاتورة التجارية المعلومات التالية: أنللحصول على شهادة المنشأ يجب  -أ-7المادة 

 مرسل إليه والعنوان.لا ل ورسملا ماس -1
 رقم فاتورة متسلسل وتاريخ للفاتورة. -2
 .يكون اسم الشركة المصدرة واضحا أن -3
 وجد. إذاذكر االسم التجاري للسلعة المصدرة  -4
 قيمة كل من السلع المراد تصديرها مع نوع العملة. -5
 ختم الشركة والتوقيع. -6
ذكر منشأ البضاعة للشركة المنتجة لها مع وجود فاتورة تعزيز بنفس الكميات من  -7

 ما كانت الشركة المصدرة غير منتجة للبضاعة. إذاالشركة المنتجة للبضاعة 
 البيان الجمركي. إظهارفيجب  أجنبيالبضاعة من منشأ  أنحال  في -8
 ديدى أن يكون الوصف بحيث يسمح بالتحع علولنواة بضائع، من حيث الكميالف وص -9

ت مختلفة اموعجالدقيق للبضاعة، وال يجوز استخدام الوصف العام الذي ينطوي على م
فيها اإلرسالية بعدد كبير من يجوز في الحاالت التي تتعلق  نهمن أنواع البضاعة، إال أ

 للبضائع.نسق البضائع المختلفة استخدام الوصف العام، ويجوز استخدام الرمز الم
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 وأية باإلمكانكان  إنوالوزن الصافي وعدد الطرود  ةعااإلجمالي للبض نلوزا -10
 ذات عالقة تحددها الجهة المصدرة. أخرىمعلومات 

 .أسعاررة عرض تكون الفاتورة تجارية وان التكون فاتو أن -11
 تكون الفاتورة مطبوعة وليست بخط اليد. أن  -12
 للكمية رقما وتفقيطا. إجماليللوحدة وسعر  إفراديسعر  -13
 للوثائق المذكورة سابقا. األصلتقديم صورة طبق  -14

 
درة توفير الطلب باللغة العربية أو اإلنجليزية او باللغة المعتمدة لدى صالم جهةال لىع -ب

 الدولة المستوردة.
ا وحسب متطلبات الدول المصدر بهطلت ةقعالت ع الشهادة أية وثائق أخرى ذام قفري -ج

 . إليها
ة، بقرار مسبب، عدم منح الشهادة، إذا لم يقدم الطالب المعلومات المطلوبة مصدرجهة اللل -د

غير كافية و/ او كان هناك مانع قانوني يتعلق بنوع البضاعة  دمةقأو كانت اإلثباتات الم
 درة. المص

 تحقق من صحتها.الالمعلومات التي يقدمها الطالب صحيحة وللجهة المصدرة  تبرتع -ه
 

التحقق من  ،عمل من تاريخ طلب الشهادةي ومي لالوخمكتب الغرفة في المديرية ى عل -أ -8 دةماال
 افة المتطلبات ذات العالقة.كاستكماله لكافة المعلومات والوثائق واستيفائه ل

لمكتب الغرفة في المديرية بأن المعلومات المطلوبة ناقصة أو غير واضحة فعليها ين تبا إذ -ب
وسيلة كانت  بأيةطالب الشهادة   إعالمذه المادة ه ة المحددة في الفقرة )أ( مندالم خالل

 التي يتوجب استكمالها. تبالمعوما
 
 مل من تاريخ استكمال تقديم الوثائق.وم عي لخالالشهادة  صدرت -ج

 
وز  إصدار شهادات غير مستكملة الحقول وفي الحاالت التي يكون فيها من المتعذر عل يج ال -9دة االم

يحدد  عدد الطرود أو الكمية لإلرسالية عند تقديم طلب الحصول على الشهادة، وكان  أنالطالب 
 فيجوز للجهة المصدرة، ووفقا لما تراه ،ليةاالشهادة كاملة من شانه أن يؤخر اإلرس رادإص

مناسبا مع الدولة المختلفة بالحيث الذي ال يترتب غرامات على المصدر وال يتعارض مع 
دون أن تكون مشتملة على كافة التفاصيل المطلوبة،  دةاالتفاقيات التجارية، أن تصدر الشها

 شريطة أن يقوم الطالب باستكمال المتطلبات للشهادة.
 
 دوجو محو أو تغيير على الطلب أو الشهادة، وفي حالب أو طش ز أن يتم إجراء أيجوي ال -10 دةماال

تعديالت من اله هذم التوقيع على يتالحاجة إلى التعديل، يتم التعديل بحضور الجهة المصدرة و
 مندوبها في مكتب الغرفة.  أوقبل الطالب والجهة المصدرة 

 
ي فقدت أو تلفت، على أن تحتوي دة التلشهاز للجهة المصدرة إصدار بدل تالف أو فاقد لجوي -أ -11 دةماال

 .اقدفالشهادة الجديدة على ما يفيد بأنها بدل تالف أو 
 

للجهة المصدرة إعطاء صور  وزيجو ر الشهادة من نسخة واحدة أصلية لكل إرساليةصدت -ب 
مصادقة عدة فواتير بحسب  إلى  ةنسخ مكربنة باإلضاف أوطبق األصل عن الشهادات الصادرة 

 حاجة المصدر.
 
 ل تاريخ طلب الشهادة. بق هادة عن البضائع التي تم تصديرهاار شيجوز إصد ال -أ -12 دةماال

كان المصدر يقوم بتصدير شحنة واحدة على دفعات متتالية، يتم منح شهادة منشأ واحدة  ذاإ -ب 
 .اإلجماليةللفاتورة 

واحدة للفاتورة لكل فيتم منح شهادة منشأ  كان المصدر يقوم بتصدير شحنات متتالية، ذاإ -ج
 .إرسالية
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الشهادات صالحة اعتبارا من تاريخ إصدارها من الجهة المصدرة لها، وتبقى صالحة لمدة ن كوت -13 دةماال
رأ تغيير على المعلومات الموجودة فيها أو على طم يلطالما  إصدارهاشهور من تاريخ  أربعة
بين إصدار ما  مرور فترة زمنية طويلة التي تتعلق بها الشهادة، مع مراعاة أن عةضالبحالة ا

 إذالمتعلقة بها قد يعرض الشهادة للرفض من الدولة المستوردة ا عالشهادة وإرسال البضائ
 تجاوزت المدة.

 
وثيقة تحتوي على  أييساهم في تنظيم  أوينظم  أويعاقب كل من لم يلتزم بالتعليمات و/  -14 ةداملا

 شهادة بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.  خاطئة من اجل الحصول على  معلومات
 
 تستوفي السلطة للشهادات بدل خدمات على النحو التالي: -15 دةماال

 .EUR-1دينارين على كل إصدار لشهادة الحركة -أ 
 .GSPدينار واحد عن كل شهادة  -ب 
 دنانير لكل تصديق ختمي للشهادة. 5 -ج 

  
 
 الشهادات حسب ما هو معمول بع في الغرفة.  إصدارالمديرية رسم  يستوفي مكتب الغرفة في -16 دةماال
 
لغايات تطبيق هذه التعليمات، يحق للسلطة توقيع أي اتفاقيات أو عقود مع الغرفة ، على أن  -17 دةماال

تتضمن هذه االتفاقيات نصوصا تتعلق بتصديق الشهادات من وزارة الصناعة والتجارة، حيثما 
 سهيل اإلجراءات وتبسيطها، وتبادل المعلومات والوثائق ذات العالقة.كان ذلك مطلوبا، وت

 
 تغيير هذه التعليمات بالتنسيق والتعاون مع الوزارة والغرفة. أوتم تعديل ي -18 دةماال
 

 يعتبر المفوض هو الشخص المعني باتخاذ القرارات المناسبة لتنفيذ هذه العمليات. -19المادة 
 
 لتعليمات في الجريدة الرسمية . ذه اه شرتن -20 ةدامال
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5. Marks and Numbers: Number and kind of packages: Description of the goods 
 لعبوات ونوعها: وصف البضاعة.  العالمات واألرقام: رقم ا5

1. Consignor (name, address, country) . المرسل )االسم، العنوان، الدولة(       1  2. Number                                2الرقم .  

 
CERTIFICATE OF ORIGIN 

 شهادة منشأ
3. Consignee (name, address, country) . المرسل إليه )االسم، العنوان، الدولة(  3  

4. Particulars of transport (where required) . تفاصيل النقل )حيثما طلبت(      4  

6. Gross weight 
 . الوزن اإلجمالي6

7.             7 .  

8. Other information                                             8معلومات أخرى .  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
     Stamp     الختم  

       
  

       
       
   

 
It is hereby certified that the above-mentioned goods 
originate in:  :تصادق هذه الشهادة على أن البضاعة المذكورة أعاله هي من منشأ
   
 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
CERTIFYING BODY                                       الجهة المصدقة 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 

Place and date of issue            مكان وتاريخ اإلصدار    
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 

   Authorized signature                المخول بالتوقيع 


